KPP ŚWIEBODZIN
http://swiebodzin.lubuska.policja.gov.pl/go9/serwis-informacyjny/aktualnosci/23367,Skuteczni-w-eliminowaniu-nietrzezwychkierujacych.html
2018-07-22, 16:48

Strona znajduje się w archiwum.

SKUTECZNI W ELIMINOWANIU NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH
W przeciągu niecałego tygodnia świebodzińscy policjanci zatrzymali aż 10 kierujących pod wpływem
alkoholu. Prowadzenie pojazdu po spożyciu nie tylko jest sprzeczne z prawem ale stwarza przede
wszystkim ogromne zagrożenie, zarówno dla prowadzącego jak i innych uczestników ruchu. W
zależności od poziomu stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu jak i typu prowadzonego pojazdu
poniosą oni teraz konsekwencje w postaci kar finansowych do 10 tys. złotych, utraty uprawnień do
kierowania a nawet kary pozbawienia wolności do lat 2.
Tragiczne w skutkach zdarzenia spowodowane przez nietrzeźwych kierujących są zazwyczaj szeroko przedstawiane w
mediach oraz społecznie piętnowane. Policjanci z różnych wydziałów prowadzą szeregi działań, zarówno na drodze jak i o
charakterze profilaktyczno edukacyjnym. Pomimo tego nadal podczas kontroli drogowych zatrzymywane są kolejne osoby,
które decydują się po spożyciu alkoholu prowadzić pojazd. W zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu czyn
ten dzielony jest na wykroczenie bądź przestępstwo. W przypadkach „wydmuchania” powyżej 0,25 mg na litr w wydychanym
powietrzu konsekwencjami są utrata prawo jazdy na minimum 3 lata, kara finansowa do 10 tysięcy złotych a nawet kara
pozbawienia wolności do lat 2. U sześciu kierujących pojazdami mechanicznymi, w tym dużymi zestawami ciężarowymi,
badanie wykazało stan nietrzeźwości czyli przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego. W miejscowości Jordanowo, 23
listopada, kierujący ciągnikiem rolniczym nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a w wydychanym powietrzu
posiadał 1,11 mg/l czyli ponad dwa promile alkoholu we krwi. Następnego dnia, tj. 24.11 zatrzymano aż 4 kierujących po
spożyciu alkoholu.. W miejscowościach Szczaniec oraz Rusinów kierujący pojazdami osobowymi „wydmuchali” kolejno 1,20
mg/l oraz 1,06 mg/l. Również tego dnia zatrzymany został w miejscowości Dąbrówka Wlkp. mężczyzna, którego stężenie
alkoholu w wydychanym powietrzu zakwalifikowano jako wykroczenie, 0,20 m/l. Jako wykroczenie zakwalifikowano także
stan kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na drodze krajowej 92 w miejscowości Poźrzadło – jego „wynik” to 0,19
mg/l. W dniu 28 października zatrzymany został także na trasie k-92, na obwodnicy Świebodzina kierujący pojazdem
osobowym, który posiadał w wydychanym powietrzu 1,04 mg/l. Jako wykroczenia zakwalifikowane zostały również czyny
dwóch mężczyzn, którzy kierowali rowerami na chodnikach w miejscowości Świebodzin. Obaj kierujący byli po spożyciu
alkoholu. Pierwszy z nich w wydychanym powietrzu posiadał 0,14 mg/l a drugi 0,44 mg/l. Za popełnione czyny wszyscy
kierujący odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie.
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